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Tekonivelleikkaukseni
Coxassa

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
LEIKKAUSPÄIVÄ
TUTKIMUKSET LEIKKAUSTA VARTEN
Käy saamasi ohjeen mukaisissa tutkimuksissa kotikuntasi laboratoriossa
KOTILÄÄKITYS ENNEN LEIKAUSTA
Jätä seuraavat lääkkeet TAUOLLE

alkaen

Ota leikkausaamuna seuraavat lääkkeet

Tämä potilasohje auttaa sinua
valmistautumaan tekonivelleikkaukseesi.
Tutustuthan huolella oppaan sisältöön.
Viereiselle sivulle on koottu tärkeimmät
päivämäärät ja asiat koskien leikkaustasi.
Ota sivu talteen!

LEIKKAUKSEEN SAAPUMINEN
Sairaanhoitaja soittaa sinulle leikkausta edeltävänä arkipäivänä klo 13–15
ja antaa saapumisohjeet. Saapumisaika Coxaan
Vastaanotto-osastolle (1. krs, Aula 2, erillistä ilmoittautumista ei tarvita)
Vuodeosasto (2. krs)

LEIKKAUKSEN JÄLKEEN
HAAVASIDOS
Pidä haavasidosta

asti

HAKASTEN POISTO

FYSIOTERAPEUTIN OHJAUSKÄYNTI

MUUTA

YHTEYSTIEDOT
Jos sinulla on kysyttävää koskien
tulevaa leikkaustasi, ota yhteyttä
asiakaspalveluumme 03 3117 8023

Tekonivelsairaala Coxa
Coxa on Suomen ainoa, puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, joka
työllistää 200 alan huippuosaajaa. Teemme
yli 3 500 tekonivelleikkausta vuosittain.
Coxan potilasturvallisuus on kansainvälisesti
tarkasteltuna alansa huippuluokkaa.
Lue lisää: coxa.fi
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HOITOPOLKUNI
Tulet arviokäynnille Coxaan.
Tapaat ortopedin ja hoitajan.
Jos yhdessä päätetään, että leikataan,
osallistut valmennusryhmään.
Läheisesi on tervetullut mukaan.
Hoitajamme soittaa
sinulle leikkausta
edeltävän päivänä
klo 13–15. Tarkista
ihosi kunto ja katso
ohjeet leikkaukseen
tulosta.

Hoitajamme
soittaa sinulle.
Ajanvaraus
poliklinikalle.

Tulet
jälkitarkastukseen
Coxaan.

Tervetuloa
tekonivelleikkaukseen!

Mahdollinen
leikkauspäätös

Kotiutuminen.

SINÄ TEET

COXA JA SINÄ YHDESSÄ

Lähetteesi on
saapunut Coxaan.
Tervetuloa!

Täytä esitietolomakkeesi
ja lähetä se Coxaan.

Käy röntgen- ja
laboratoriotutkimuksissa.

Täytä tarkistuslista:
s. 8–9.

Täytä tarkistuslista:
s. 12.

Käy laboratoriossa
verikokeessa 1–2 vrk
ennen leikkausta.

Täytä kotiutuskortti:
s. 44.

Käy haavahakasten
poistossa.

Täytä haavaseurantalomake.

Käy fysioterapeutin
ohjauksessa.

Täytä etäseurannan
oirekysely 1, 5, 10 ja 13
vuoden jälkeen
leikkauksesta.

Käy röntgenissä.

ENNEN LEIKKAUSTA

LEIKKAUKSEN JÄLKEEN

Liikkumisen tavoitteena on parantaa yleiskuntoa, lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta,
tasapainoa ja lihasvenyvyyttä. Liiku aktiivisesti päivittäin!

Lihaskunnosta huolehtiminen sekä painonhallinta ovat oleellinen osa itsehoitoa. Nauti liikkumisesta ja uuden nivelen tuomista mahdollisuuksista!
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Ennen
leikkausta
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ENNEN LEIKKAUSTA

ARVIOKÄYNNILLÄ COXASSA
NÄMÄ ASIAT ORTOPEDI KESKUSTELEE KANSSANI
Hyvä lopputulos on yhteistyötä
• Coxan leikkaustiimi on sitoutunut tekemään parhaansa, jotta saat hyvin
toimivan tekonivelen.
• Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi sinulta edellytetään kivusta huolimatta varhaista
liikkeelle lähtöä ja ahkeraa harjoittelua saamiesi ohjeiden mukaan.
Tekonivelen valinta
• Nivelmalli valitaan tarpeisiini sopivaksi. Valintaan vaikuttaa mm. luustorakenne,
luun laatu ja liikunnallinen aktiivisuus
• Coxassa käytetään tarkasti valittuja ja luotettaviksi todettuja tekonivelmalleja.
Tekoniveliä Coxalle toimittavat ZimmerBiomet ja DePuySynthes.
Tekonivelleikkaukseen liittyy riskejä
Tekonivelleikkaus Coxassa on varsin turvallinen toimenpide, johon liittyvät komplikaatiot
ovat harvinaisia. Kaikkiin leikkaustoimenpiteisiin sisältyy kuitenkin riskejä. Vakavien ja
uusintaleikkaukseen johtavien komplikaatioiden riski on alle 2 %. Näihin kuuluvat haava- ja
tekonivelinfektiot, leikkauksen jälkeiset laskimotukokset, luunmurtumat ja nivelen sijoiltaanmenot. Hyvällä hoidonsuunnittelulla, leikkaustekniikalla ja ennaltaehkäisevällä lääkityksellä
näitä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä.
• Kirurgisen toimenpiteen riskit ja perussairauksien paheneminen
• Tekonivelinfektio. Ilmaantuvuus on vuoden kuluessa toimenpiteestä Coxassa
leikatuilla 0,5 % (yleisesti hyväksyttävä taso on alle 2 %)
• Tekonivelen mekaaninen ongelma. Todennäköisyys, että nivelen kanssa ei tule
mekaanista ongelmaa on ensimmäisten 10 vuoden aikana yli 95 %.

MITEN VALMISTAUDUN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN?
Huolehdin terveydestäni
perussairauteni ovat hoidossa
ihoni on ehjä (tein ihon tarkistuksen s. 9 ohjeen mukaan)
minulla ei ole tulehduksia
liikun aktiivisesti ja noudatan annettuja harjoitusohjeita
syön monipuolisesti
en tupakoi tai lopetan tupakoinnin viimeistään 4 viikkoa ennen leikkausta
vältän alkoholin käyttöä
lopetan luontaistuotteiden ja Omega-3-valmisteiden käytön 2 viikkoa ennen leikkausta

Valmistelen kotiutumistani
varmistan, että kotini on turvallinen ja siellä on esteetön kulku apuvälineen kanssa
lainaan apuvälineet kuntani apuvälinelainaamosta
ennakoin ruokahuoltoni ja selvitän kuka käy puolestani kaupassa ja apteekissa
arvioin selviytymistäni kotitöistä leikkauksen jälkeen, ja järjestän tarvittaessa avun
läheisten, kunnan kotihoidon tai yksityisen kotipalvelutuottajan kanssa
tarjoan läheiselleni mahdollisuutta tulla tukemaan leikkauksen jälkeistä kuntoutumistani
osastolle ja kotiin, ja kerron heidän saavan tarvittavan opastuksen Coxasta

Valmistaudun leikkaukseen henkisesti
ymmärrän, että leikkaus on vain osa onnistunutta lopputulosta
valmistaudun olemaan aktiivisesti liikkeellä ja harjoittelemaan kivuista huolimatta
rauhallinen mieli ja rentoutunut keho edistävät toipumistani

TARVITTAVAT APUVÄLINEET:
• kyynärsauvat/rollaattori

Lonkkapotilaille lisäksi:
• istuinkorotus, WC-korotus,
tarttumapihdit, sukanvetolaite,
(sängynjalankorotukset ja suihkutuoli)
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ENNEN LEIKKAUSTA

LEIKKAUKSEEN TULEVAN POTILAAN
IHON TARKISTUS
Tarkista erityisesti:

1. Varpaan välit

2. Leikkausalue

4. Nivuset

5. Rinnan aluset

3. Leikkausalue

TARKISTIN LEIKKAUSKELPOISUUTENI
Ihoni on täysin terve ja ehjä, eikä siinä ole:
naarmuja
rupia/finnejä
tulehtunutta ihottumaa
kynsivallintulehdusta
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hautumia tai hiertymiä
varvasvälitulehduksia
säärihaavaa
palovammoja

Tarkista myös muut ihoalueet!
Tarvittaessa pyydä apua ihon
tarkistuksessa läheiseltä tai terveyskeskuksen hoitajalta.
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ENNEN LEIKKAUSTA

LEIKKAUSTA EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ
peseydyn huolellisesti
tarkistan ihon kunnon (ohje s.9)
syön normaalisti ja muistan ravitsevan iltapalan
Olen syömättä klo 24 lähtien. Leikkauspäivän aamuna voin juoda 1–2 lasillista
vettä ja kupillisen kahvia tai teetä.

Coxa on savuton sairaala.
Tarvittaessa voit ottaa
mukaasi nikotiinilaastaria
tai -purukumia.

Ilmoitan Coxaan mahdollisimman pian p. 03 3117 8179, jos en voi tulla
leikkaukseen (ihoni ei ole ehjä tai terveydentilassani on ongelmia).

MITÄ OTAN MUKAAN COXAAN?
päivittäin käyttämäni lääkkeet alkuperäisissä pakkauksissa tai dosetissa, jossa on
lääkelista (insuliinikynät ja verensokerimittari, astmasuihkeet, silmätipat)
kyynärsauvat tai rollaattori
kännykän ja laturin
henkilökohtaiset hygieniavälineeni
helposti puettavat jalkineet sisällä liikkumiseen
mukavan oloasun osastolla pidettäväksi
tämän oppaan
KELA-kortin
jos käytän: silmälasit ja kotelon, kuulolaitteen ja pattereita,
MAREVAN-hoitokortin, CPAP-laite
Korut ja suuret rahasummat jätän kotiin.
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Leikkauksessa
Coxassa

LEIKKAUKSESSA COXASSA

LEIKKAUKSESSA COXASSA
Vastaanotto-osastolta siirryt kävellen leikkausosastolle. Tekonivelleikkauksen kesto on
tavallisimmin 1–2 tuntia. Leikattu nivel röntgenkuvataan heti toimenpiteen jälkeen.
Leikannut lääkäri varmistaa kuvasta, että sinun on turvallista aloittaa kävelyharjoittelu.
Saat kopion röntgenkuvasta osastolla ollessasi. Kuvauksen jälkeen siirryt valvomon
kautta vuodeosastolle.

Aloita nilkkojen koukistus-ojennus-liike pumpaten valvomossa heti puudutuksen
poistuttua laskimotukosten ehkäisemiseksi.
Aktivoi vuoteella reisi- ja pakaralihaksia painamalla polvitaipeita alustaa vasten
ja jännittämällä pakaroita yhteen. Leikatun nivelen koukistaminen on sallittua.

Leikkauksen jälkeen on sinun vuorosi olla aktiivinen
Vuodeosastolla otat vähitellen itse vastuun omasta kuntoutumisestasi. Tavoitteena on,
että mahdollisimman pian voit ruokailla istuen ja kävellä huoneessa. Kaikki toimet ovat
kuntoutusta: pukeutuminen, vuoteesta nouseminen, liikeharjoittelu, kävely ja peseytymiset. Fysioterapeutti varmistaa, että harjoittelet oikein ja opit kävelemään apuvälineiden
turvin. Sairaanhoitaja ohjaa sinua huolehtimaan lääkityksestäsi ja seuraamaan haavasi
paranemista. Läheiset ovat tervetulleita tukemaan kuntoutumistasi osastolle!
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Lähde
aktiivisesti
liikkeelle!
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

KYYNÄRSAUVAKÄVELY

Tasatahtinen kävely

Vuorotahtinen kävely

PORRASKÄVELY
Portaita kävellessäsi voit käyttää kaidetta tukena toisella puolella.
Jos tarvitset portaita kuntoutumisaikana, fysioterapeutti ohjaa sinua
kulkemisessa vuodeosastolla.

LIIKKUMINEN JA LEPO
Tekonivelleikkauksen jälkeen saat kävellä normaalisti. Aluksi käytät kyynärsauvoja tai
rollaattoria kävelyn apuvälineenä. Saat kuormittaa leikattua jalkaa täydellä painolla.
Voit luopua kyynärsauvoista, yksi kerrallaan, kun kävely sujuu hallitusti ja ontumatta.
Liiallisen rasituksen välttämiseksi on aluksi parempi kävellä lyhyitä matkoja useita kertoja
päivässä, alkuun vaikka sisätiloissa. Pidennä kävelymatkaa kivun salliessa.
Liukkaalla on hyvä käyttää kengissä liukuestenastoja ja kyynärsauvoissa jääpiikkejä.
Jatkossa kuntokävelysauvat auttavat saavuttamaan hyvän kävelyrytmin ja -tasapainon.
Rasituksen vastapainoksi on tärkeää levätä useita kertoja päivässä. Liiallinen rasitus
voi hidastaa toipumista ja vaikeuttaa nivelen käyttöä lisäten kipua ja turvotusta. Voit
levätä myös kylkiasennossa ja käyttää tyynyä polvien välissä parantamaan asentoa. Vältä
pitkäaikaista istumista. Jalan pitäminen kohoasennossa ehkäisee turvotusta. Kylmähoito
leikkausalueella voi auttaa kivun ja turvotuksen hoidossa.

17 Potilasohje | Tekonivelleikkaus

Porraskävely ylöspäin
Nosta leikkaamaton jalka
yläportaalle ja ponnista sen
varassa kyynärsauvat ja leikattu
jalka samalle portaalle.

Porraskävely alaspäin
Kyynärsauvat ja leikattu jalka
viedään alemmalle portaalle ja
sauvoihin tukien tuodaan leikkaamaton jalka samalle portaalle.

= leikattu jalka
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

Polven tekonivelleikkauksen jälkeen
• Ei liikerajoituksia
• Polven liikkuvuuden (suoristuu täysin ja koukistuu mahdollisimman paljon)
harjoittelu aloitetaan heti toimenpiteen jälkeen.
• Kiinnitä erityistä huomiota kipulääkityksen riittävyyteen.

Seisten kumartuessa
voit siirtää leikattua
jalka vartalon taakse

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen
(jälkitarkastukseen saakka)
• Olen varovainen voimakkaissa eteen kumarruksissa ja vältä nivelen ääriliikkeitä.
Voit aluksi käyttää istuinkorotuksia ja pienapuvälineitä.
• Kumartuessa ja matalalle istuutuessa, esimerkiksi sukkaa pukiessa, käännä leikattua
jalkaa ulkokiertoon (polvi ulospäin).
• Ponnistaessa käännä leikattua jalkaa ulkokiertoon (polvi ulospäin).
•

= leikattu jalka
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

SELINMAKUULLA
LIHASVOIMA

HARJOITUSOHJELMA
Harjoitusohjelmassa on harjoitteita sekä lonkka- että polvitekonivelleikatulle potilaalle.
Harjoitukset koostuvat alaraajanivelten liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitteista. Coxassa
fysioterapeutti ohjeistaa sinulle kuntoutumiseesi soveltuvimmat alkuvaiheen harjoitteet.
Tämän harjoitusohjelman harjoitukset sopivat tehtäväksi heti leikkauksen jälkeen. Fysioterapeutin ohjauskäynniltä, muutama viikko leikkauksesta, saat halutessasi lisäharjoitteita. Lisää harjoitusohjeita löydät myös OmaCoxasta (coxa.fi)

Vedä jalka koukkuun. Suorista takaisin alustalle. Toista.
LIHASVOIMA

Aloita uusi harjoite aina kokeilemalla, jotta suoritustekniikka tulee tutuksi.

LIHASVOIMAHARJOITTELU
Aloita harjoitteet noin 5–10 kerran toistolla. Lisää toistomääriä vähitellen niin, että
15 toistoa ja 3 sarjaa samasta liikkeestä on maksimi.

LIHASVENYTTELY JA NIVELIEN LIIKKUVUUSHARJOITTELU
Voit alottaa venytyksen muutamasta sekunnista ja lisätä venytystä vähitellen 30 sekuntiin.
Voit kuntoutumisen edetessä tehdä kaikki harjoitteet molemmilla jaloilla.

Vedä nilkka koukkuun, paina polvitaive kiinni alustaan reisilihaksia jännittämällä. Pidä jännitys muutamia sekunteja. Toista. Voit tehdä harjoituksen
myös molemmilla jaloilla yhtäaikaa, samalla pakaralihaksia jännittäen.
LIHASVOIMA
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Koukista molemmat jalat. Käännä polvia kevyesti ulospäin. Jännitä pakaralihakset ja nosta lantio irti alustalta. Toista.
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

ISTUEN
VENYTYS

VENYTYS

Istu tuolin etureunalla, jalkapohjat lattialla.
Vedä toinen polvi äärikoukistukseen niin
että jalkapohja pysyy edelleen alustalla.
Siirrä lantiota kohti tuolin reunaa niin että
polven koukistus lisääntyy. Venytä.
LIHASVOIMA

Vedä toinen jalka (lonkkapotilas ensimmäiset viikot: TERVE JALKA) äärikoukistukseen kohti vartaloa. Paina toista jalkaa suoraksi alustaa vasten. Venytä.

Koukista nilkka, jännitä reisilihas ja
ojenna polvi suoraksi. Pidä ojennus
muutama sekunti. Palauta alkuasento
hallitusti. Toista.

LIHASVOIMA

VENYTYS

Selinmakuulla tai kyynärnojassa. Laita rulla polven alle. Paina polvitaivetta
rullaa kohti ja ojenna polvi suoraksi. Polvitaipeen ei tulisi irrota rullasta. Toista.

Käännä polvia ulospäin. Kumarru rauhallisesti kohti lattiaa. Vältä nopeaa ja
hallitsematonta liikettä. Venytä.
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

SEISTEN
LIHASVOIMA

Koukista polvia ja lonkkia kevyesti.
Huolehdi että polvet ja varpaat osoittavat
samaan suuntaan ja että paino on tasaisesti molemmilla jaloilla.
Voit vähitellen laajentaa liikettä tuolille
istuutumiseksi ja ylösnousuksi. Toista.

Ennen kävelyn aloittamista seiso (kyynärsauvojen tai rollaattorin tukemana)
lantionlevyisessä haara-asennossa. Siirrä vartalon painoa sivusuunnassa
suoralle leikatulle jalalle. Palauta takaisin keskiasentoon. Toista.

LIHASVOIMA

Siirrä paino terveelle jalalle. Kohota leikattu jalka koukussa eteen (kuva1), suorana
sivulle (kuva 2 ) ja suorana taakse päin (kuva 3). Vartalo pidetään mahdollisimman
suorana ja tukijalka ojennettuna. Voit kokeilla pitää myös leikattua jalkaa tukijalkana. Toista.
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LIHASVOIMA

Seisoma-asennossa nosta
leikattu jalka portaalle niin
että koukistat lonkkaa ja
polvea. Älä avusta liikettä
nostamalla lantiota. Toista.

VENYTYS

Nosta leikattu jalka portaalle. Siirrä vartalon painoa
eteenpäin niin että leikatun jalan polven koukistus
lisääntyy. a)Toista rauhallisesti polven koukistus-ojennus-liikettä b) Vie polvi äärikoukistukseen. Venytä.
Voit tukeutua kaiteeseen säilyttääksesi tasapainon.
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

LIHASVOIMA

Koukista polvea kohottaen kantapäätä kohti pakaraa. Toista.

LIHASVOIMA

Nouse varpaillaseisontaan.
Palaa alkuasentoon. Toista.

VENYTYS

Seiso niin että toinen jalka on
vartalon takana. Pidä paino
etummaisella jalalla ja työnnä
lantiota eteenpäin. Venytä.
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LEIKKAUKSESSA COXASSA

LEIKKAUKSEN
JÄLKEINEN KIPU
Kipu on normaalia leikkauksen jälkeen, koska leikkauksessa
poistetaan luusta vaurioituneet nivelpinnat, ja lihaksia sekä
muita pehmytkudoksia käsitellään. Tämä aiheuttaa turvotusta, kuumotusta, paineen tunnetta ja mustelmia leikattuun
alaraajaan. Leikkauksen jälkeinen kipu on erilaista kuin ennen
leikkausta ja se helpottaa ajan kanssa. Aktiivinen kuntoutuminen ja liikkuminen vaatii säännöllistä kipulääkkeiden käyttöä.
Kipu ei saa olla esteenä liikkumiselle ja harjoittelulle. Kipu ja
kipulääkkeiden tarve ovat hyvin yksilöllisiä.
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Kotona
jälleen

KOTONA JÄLLEEN

Miten käytän kipulääkitystä?
Ensimmäisten viikkojen aikana kotiutumisesta, on tarpeen ottaa kipulääkkeitä samalla
annostuksella kuin sairaalassa ollessa. Sinulle on määrätty säännöllisen kipulääkityksen lisäksi tarvittaessa otettavia kipulääkkeitä, voit käyttää niitä tuntemustesi mukaan.
Kotona arki on aktiivisempaa kuin sairaalassa, jolloin kipu ja turvotus voivat lisääntyä
liikkumisen myötä. On erittäin tärkeää, ettei kipu hidasta kuntoutumistasi.
Ennen kotiutumistasi saat sairaanhoitajalta ohjauksen lääkkeiden käyttöön kotona ja
tarvitsemasi lääkemääräykset. Käytä kipulääkkeitä saamasi ohjeen mukaan, kunnes kävely ja liikeharjoitteet sujuvat kivuttomasti. Lopeta kipulääkitys vähitellen kokeilemalla
pienempää annostusta. Kipulääkkeiden tarve on kovin yksilöllistä ja sen vuoksi mitään
tiettyä käyttöaikaa ei määritellä.

Turvotus ja mustelmat
Turvotus haava-alueella ja koko leikatussa raajassa on normaalia. Turvotuksen laajuus ja
kesto vaihtelee yksilöllisesti ja se saattaa kestää useita kuukausia. Alkuvaiheessa turvotusta voi ehkäistä välttämällä pitkää yhtäjaksoista istumista ja seisomista. Kohoasento ja
kylmähoito useamman kerran päivässä vähentävät myös turvotusta.
Mustelmia muodostuu usein leikkaushaavan ympäristöön ja myös laajemmalle alueelle,
mutta ne häviävät itsestään. Mustelmat saattavat olla kivuliaita ja niiden parantuminen
vie usein pitkänkin ajan.

On erittäin tärkeää,
ettei kipu hidasta
kuntoutumistasi.
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Laskimotukosten ehkäisy
Aktiivinen liikkuminen on paras tapa ehkäistä laskimotukoksia. Leikkauksen jälkeen
sinulle määrätään myös tukoksia ehkäisevä lääkitys. Saat opastuksen lääkityksen
käyttöön osastolla.

Soitamme sinulle
Sairaanhoitajamme soittaa sinulle viikon kuluttua leikkauksesta. Voit kysyä hoitajalta,
jos jokin leikkaukseen liittyvä asia on jäänyt mietityttämään sinua.

Ongelmia?
Haavan seuranta
Haava-alueen normaaliin paranemiseen liittyy punoitus ja kuumotus, joka saattaa
lisääntyä harjoittelun jälkeen. Lämpötilaero leikkaamattomaan alaraajaan verrattuna
on normaalia vielä useita kuukausia toimenpiteen jälkeen.
• Pidä haavasidosta viisi vuorokautta. Mikäli haava vuotaa vielä tämän jälkeen,
suojaa haava sidoksella kunnes se on kuiva.
• Vaihda haavasidos aina puhtain, pestyin käsin.
• Voit peseytyä normaaliin tapaan. Kuivaa leikkausalue puhtaalla pyyhkeellä
kevyesti painelemalla.

Hakasten poisto
Varaa kotiuduttuasi aika hakasten poistoa varten kotikuntasi terveyskeskuksesta tai
yksityiseltä palveluntarjoajalta. Saunaan voit mennä hakasten reikien umpeuduttua,
aikaisintaan poiston jälkeisenä päivänä.

Vatsansuojalääkitys
Vatsaa suojaavaa lääkitystä käytetään lääkemääräyksen mukaan leikkauksen aiheuttaman elimistön stressitilan ja kipulääkkeiden käytön vuoksi. Vatsansuojalääkitys
ehkäisee mahalaukun limakalvon ärsytystä ja vaurioita.

35 Potilasohje | Tekonivelleikkaus

Ota aina yhteyttä Coxan vuodeosastolle p. 03 3117 8040, jos leikkausalueella
on ongelmia tai:
• haava-alueella on lisääntyvää kipua, turvotusta, punoitusta tai kuumotusta
• haavasta tulee märkäistä vuotoa
• verenvuoto haavasta lisääntyy
• lämpösi on vuorokauden ajan yli 38°C

Älä aloita haavan paranemisongelmaan liittyvää antibioottilääkitystä ennen
kuin Coxan lääkäri arvioi sen tarpeellisuuden.

Koska epäillä laskimotukosta?
alaraajani on huomattavasti turvonnut ja turvotus ei vähene kohoasennossa
raajassani on poikkeuksellisen kivulias, kuumottava, kosketusarka, kova tai
punoittava alue
raajani tuntuu ”täyteläiseltä”
Jos sinulla on edellä mainittuja oireita, hakeudu terveyskeskuksen
päivystysvastaanotolle tilanteen arvioimiseksi.
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ELÄMÄÄ TEKONIVELEN KANSSA

Autoilu
Voit matkustaa autossa normaalisti. Autolla voit ajaa kun alaraajan hallinta on riittävää.

Liikunnan lisääminen
Toipilasaikana sinun tulee kävellä, harjoittaa leikattua niveltä ja palata vähitellen normaaliin arkeen. Kävelyn lisäksi voit heti ajaa kuntopyörää kevyellä vastuksella. Voit vähitellen
ajaa myös polkupyörää. Vesivoimistelun ja -juoksun sekä uinnin voit aloittaa haavan
parannuttua.
Sopivaa liikuntaa sinulle ovat myös tanssi, hiihto, ryhmäliikunta, voimistelu ja kuntosaliharjoittelu. Fyysisesti raskaiden harrastusten jatkamisesta voit keskustella jälkitarkastuksessa. Iskumainen kuormitus, kuten juoksu ja hypyt saattavat lyhentää tekonivelen
käyttöikää. Hyvä lihaskunto edesauttaa tekonivelen toimintaa.

Miten voin välttyä tekonivelinfektiolta?
Perusterveydestä huolehtiminen, tulehdusten ennaltaehkäisy ja huolellinen hoito ovat
jatkossakin tärkeitä. Tulehdukset voivat levitä verenkierron välityksellä tekoniveleen. Pitkittyneiden iho-ongelmien hoidattaminen sekä hampaiden ja suun terveydestä huolehtiminen on suositeltavaa tekonivelleikkauksen jälkeen.
Mikäli sinulle suunnitellaan hammastoimenpiteitä, polikliinisia tähystys- tai muita toimenpiteitä, sinun on hyvä kertoa hoitavalle lääkärille tekonivelestä.
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Hyvä lihaskunto
edesauttaa tekonivelen toimintaa

40

USEIN KYSYTTYÄ

USEIN KYSYTTYJÄ
KYSYMYKSIÄ
Pitääkö matalasta hemoglobiiniarvosta
olla huolissaan?
Tekonivelleikkauksen jälkeen hemoglobiiniarvon laskeminen on normaalia ja arvo kohoaa vähitellen monipuolisen ravinnon avulla. Sinulle alhainen hemoglobiiniarvo voi aiheuttaa huimausta ja väsymystä. Halutessasi voit käyttää sinulle sopivaa rautavalmistetta.

Reiteeni ilmestyi kotona mustelmia, miten toimin?
Laskimotukosten ehkäisylääkitys voi altistaa laajoillekin mustelmille, joita voi ilmaantua
esimerkiksi polven taakse, reiteen ja jalkaterään. Mustelmat voivat olla kivuliaitakin,
mutta häviävät itsestään ajan myötä.

Miksi jalkani tuntuvat eripituisilta?
Lonkkaleikkausta edeltävässä suunnittelussa raajojen pituuseroa pyritään tasaamaan.
Nivelen tukevuuden maksimoimiseksi leikatun alaraajan pituus voi hieman muuttua. Jälkitarkastuksen yhteydessä arvioidaan lopullinen pituusero. Yleensä alle 1cm pituuseroihin ei
tarvitse puuttua. Polven tekonivelleikkauksessa alaraajan pituuteen ei voida merkittävästi
vaikuttaa.

Miksi leikkausalue on tunnoton?
Tunto palaa leikkausalueelle vähitellen, mutta pieniä tunnottomia alueita saattaa jäädä
arven ympäristöön pysyvästikin.

Onko tekonivelleikkaus este sukupuolielämälle?

Kuinka voin huolehtia vatsan hyvinvoinnista?

Leikkaus ei ole este sukupuolielämän jatkumiselle. Haava-alueen hankautumista on vältettävä haavan parantumisen ajan. Lonkkaleikkauksen jälkeen on huomioitava mahdolliset liikerajoitukset.

Kipulääkkeiden käyttö saattaa aiheuttaa ummetusta. Aktiivinen liikkuminen, kuitupitoinen
ruokavalio ja riittävä veden juonti edistävät vatsan toimintaa. Voit käyttää tarvittaessa
apteekista saatavia vatsaa pehmentäviä lääkkeitä.

Milloin voin palata työelämään?

Minulla on ollut leikkauksen jälkeen
pahoinvointia – mistä se johtuu?

Työhön paluusta keskustellaan leikkaavan lääkärin kanssa ennen leikkausta. Sairaslomatodistukset saat osastolta kotiutuessa. Tekonivelleikkaus ei ole este työelämään paluulle.
Tavallisesti sairausloman pituus on 2–3 kk työn luonteesta riippuen. Kolmen kuukauden
jälkeen sairausloman jatkon määrittelee työterveyshuolto tai oma hoitava lääkäri
terveyskeskuksessa.

Voinko käyttää mobiililaitteita Coxassa ollessa?

Pahoinvointi voi aiheutua kipulääkityksestä. Myös vatsan toimimattomuus aiheuttaa
huonovointisuutta. Vatsan toiminnasta huolehtiminen, kipulääkityksen vähentäminen
kiputilanteen salliessa ja tarvittaessa pahoinvointilääkkeiden käyttö helpottavat oloasi.

Saako leikkausaluetta rasvata?
Pari päivää hakasten poiston jälkeen leikkausalueen ihoa ja arpea voi rasvata perusvoiteilla.

Mobiililaitteita voi käyttää varsin vapaasti poliklinikalla ja vuodeosastolla. Turvaetäisyys
hoitolaitteisiin on käsivarren mitta, myös mobiililaitetta ladatessa.
Coxassa sinun ja läheistesi käytössä on langaton vierailijaverkko Tays_Wifi. Verkkosivua
avatessa aukeaa käyttöehtosivu, jonka hyväksymisen jälkeen verkko on vapaasti käytettävissäsi.
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TEKONIVELLEIKKAUKSIIN
LIITTYVÄÄ SANASTOA
abduktio

loitonnus

adduktio

lähennys

arthrosis

nivelrikko

arthroplastia

tekonivelleikkaus

artriitti

niveltulehdus

caput

reisiluun pää

coxae

lonkka

dexter (dx)

oikea

extensio

ojennus

femur

reisiluu

flexio

koukistus

fractura

murtuma

genu

polvi

hematooma

mustelma, verenpurkauma

lateraalinen

ulkosyrjällä

mediaalinen

sisäsyrjällä

mobilisaatio

liikkeellelähtö

rotaatio

kiertoliike

sinister (sin)

vasen

tromboosiprofylaksia

laskimotukoksen esto(lääkitys)

valgus polvessa

polven pihtipolvi-virheasento

varus polvessa

polven länkisääri-virheasento
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KOTIUTUSKORTTI –
TURVALLISIN ASKELIN KOTIIN
OMATOIMISUUS JA
ARKIAKTIIVISUUS
istuminen
kävely huoneessa
kävely käytävällä
(porraskävely)
peseytyminen
pukeutuminen
harjoitusohjelma
polvi:
lonkka:

LÄÄKEHOITOOHJEET
kipulääkitys
laskimotukosten ehkäisy
vatsansuojalääkitys

HAAVANSEURANTA
haavasidoksen vaihtaminen
haavasidosohjeet
hakastenpoistopäivä

KOTIUTUSASIAKIRJAT
e-reseptikooste
lääkitysohje
lääkärin loppuarvio hoitojaksosta
röntgenkuva
sairauslomatodistus
matkakorvauslomake
haavanseurantalomake		

KOTONA JÄLLEEN
ohjeet: autoilu, harrastukset
hoitajan soitto kotiin
ongelmatilanteet

Sinut kotiuttaa
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Tekonivelsairaala Coxa
Asiakaspalvelu

03 3117 8023
Coxa Tampere
Tekonivelsairaala sijaitsee
Tampereella Taysin alueella:
Biokatu 6 B, Tampere.
Coxa Helsinki
Annankatu 32 A, 00100 Helsinki.
Lääkärikeskus Aava Kampin rakennus.
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